
“DRAUGAS
lMlly Bteoept

»•

T«ar . 
Uootha •4.00

AT KEWS-STAWDS » A OOPT 
DRAC0A8 PtJBBISBTMO 00., Imu MM 8. Oaltley Ava, CtUuago, UL LITHUANIAN DAILY FR1END

(Va. 4SS), Art of O, 1017. oa Ule attlu Boat Office of Ohleatgo, III. By the order of the Prceldent, A. S. Burleson,

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Pabliahed and dlstribated General.

KAINA Q CENTAI 
PRICE O CENTS SafifiKED CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, SAUSIS (JANUARY) 20 D., 1921 M

Al 8EXX>m>-OLAbS MATTER MAROR BĮ, !•!•, AT l’BICAGO, ILLINOIS UNDER THE A (T OP M
CITY EDITION

MARCH S, 187*.
METAI-VOL VI. No.lt

. A
— J,

Turkai Raciįonalistai Pagei
dauja Taikos

Vokiečiu Nežinosią, kiek Turi 

Atlyginti Talkininkams

TURKAI NOKI TAIKIN 
TIES SU TALKININKAIS.

Pats Kėniai vadovaująs prieš 
Graikus, -z.

Konstantinopolis, Sausio 20. 
— Iš Angora pranešta, kad 
Turkai nacijonalistai pagei
dauja padaryti taikę su talki
ninkais. Tokių žinių yra pa
davęs Hanied Mouelitar bei. 
užsienių reikalų ministeris 
Mustaplia Kernai pašos kabi
nete.

Paryžius, Sausio 20. — Iš 
Berlyno depešoje pasakyta, 
kad suvažiavę į Brnsselj kon
ferencijon Prancūzų, Anglų ir 
Vokiečių delegatai atmesię ple 
nūs nustatyti abelną pastovių 
pinigų sumų, kokių Vokietija 
turėtų atlyginti talkininkams.

“Mes sutinkame, kad bile Tiet vietoje to busiąs nustaty
kuri neutralė viešpatija patar
pininkautų padaryti mums tai
kę su talkininkais,” pasakęs 
tasai ministeris. “Tarybos ga
li prasidėti tuojau, kaip tik 
butų padarytas pasiųlymas.”

Kernai pats vadovauja.« -
Turkų nncijonalistų vadas,

Mustaplia Kernai paša, iš An- 
goros iškeliavo į Usliak, Smir
nos frontnn. Tenai jis perso
naliai vesiąs savo karuome- 
nės puolimą prieš Graikus.

Turkų naeijonalistų laikraš
čiai ragina naci,jonai istus at
imti nuo Graikų Brasą ir pa
čius Graikus praginti iš Tur
kijos žemės.

Sukilėliai prieš Graikus.
Mustaphos Kernai pašos ša

lininkai Turkai plote tarpe 
Panderma (ties Marmoro ju 
ra) ir Balikeski pakilę prieš 
Graikus.

Anot žinių, visa eilė Graikų 
sodžių Mažojoj Azijoj sude
ginta paminint pastarąjį n:i- 
cijonali'stų laimėjimų prieš 
^Turkus.

Turkai naci jonai istai skel
bia, kad pastarosiose kovose 
jie paėmę nelaisvėn apie 27,- 
000 Graikų. Bet, matyt, tas 
skaitlius Turkų išgalvotus, 
Nes kovose nedalyvavo toks 
skaitlius Graikų kareivių.

GENERAUS GUBERNATO
RIUS APLEIDŽIA FILIPI

NŲ SALAS.

Manila, Sausio 19. — Suv. 
Valstijose neužilgo bus pakei
sta šalies valdžia. Tad ir Fi
lipinų saloms teks naujas ge- 
nernlis gubernatorius.

Aiandieninis generalis gu
bernatorius llarrison tomis 
dienomis iškeliauja Amerikon.

Užvakar viename pokylyje 
Harrison kalbėdamas Breiškė 
vilties, kad sekantis salų ge- 
neralis gubernatorius busiąs 
Filipinus, ir kad trumpoj atei
ty salos gausiančios neprik
lausomybe.

160 MYLIŲ GATVIŲ BUS 
IŠTAISYTA.

Cltieagos pagerinimų tary
ba paskelbė, kad šįmet Chica- 
goje bus ištaisyta 150 mylių 
gatvių.

NENORIMA PASKIRTI A- 
'fcELNOS ATLYGINIMO SU

MOS.

Gal bus aptariamas Austrijos 
klausimas.

tas metinis atlyginimas. Vi- 
kietijai reiksių kas metai iš
mokėti paskirtų sumą.

Laikraštis Echo de Paris, be 
to, pareiškia, kad atlyginimui 
laikotarpis busiąs nustatytas 
penkeri metai.

Aitas Prancūzams svarbus 
klausimas busiąs apkalbamas 
ministerių pirmininkų konfe
rencijoje, kuri čia prasidėsian
ti Sausio 25 d.

Gal bus paliesta Austrija.
Ministerių pirmininkų kon

ferencijoje gal busianti palies
ta Austrija ir šitos apverkti
nas padėjimas. Austrija būti
nai reikalinga pinigų. Be žy
mios paskolos negali toliau 
vesti reikalų.

Kitas svarbus ir neatidėti
nas daiktas — tai padėtis Tur
kijoje, kur Graikų armijos 
veikimas talkininkams pasiro
do labai neaiškus.

ĮSTEIGTA NAUJA PARTI
JA UNGARIJOJE.

Stovi už sugrąžinimą buvusio
jo imperatoriaus.

Londonas, Sausid 20. — Bu
dapešte įsteigta nauja politi- 
kinė partija, kurios priešaky 
stovi grafas Julius Andrassv. 
Naujos partijos tikslas — Un- 
garijos sostan sugrąžinti bu
vusį Austrijos imperatorių 
Karolį ir pačią* Ungari ją su
jungti su Austrija.

Depešoje iš Viennos pažy
mima, kad ta partija savo pu
sėn mėgina patraukti Žydus, 
kad nuo jų gauti paranios sa
vo siekiniuose. partija už tai 
pažada panaikin'ti persekioji
mą Žydų.

MIRĖ BŪVIS JERUZALĖS 
PATRUARKAS.

Londonas, Sausio 20. — Ry
me mirė buvusis Jeruzalės pn- 
trijarkas, kardinolas Pilipas 
(’anassei, nnot depešos iš to 
miesto į Excbange Telegrapb 
co..

Buvęs patrijarkas buvo gi
męs Ryme 1H48 metais. Kar
dinolu buvo paaugštintns Gruo 
džio 15, 1919 m.

AUSTRIJA PRALEIDO VIE
NĄ KRIZĮ. ,

Atsikratus vieno, grūmoja ki
tas.

.Vienna, Sausio 19. _ To
mis dienomis Austrijos vals
tybei grūmojo didelis krizis. 
Streikavo pastos darbiflinkaiir 
patarnautojai. Per keletą die
nų laiškai nebuvo nei vežioja
mi, nei nešiojami. Be šito 
gramojo generalis darbininkų 
streikas.-

Naujoji Austrijos valdžia 
(krikščionių socijalistų) buvo 
pasirengusi likviduoti ir šalies 
reikalų vedimų pavesti talki
ninkų komisijai, kurios užduo
tis čia prižiūrėti šalies pat
varkymo su tikslu gauti karo 
atlyginimą.

Bet galų-gale krizis praėjo. 
Valdžia susitaikė su streiki
ninkais pastose ir pastarieji 
gryžo darban. Vadžia paža
dėjo suformuluoti naują įsta
tymą, prielankų paštų tarnau
tojams. Tuo pažadėjimu strei
kininkai pasitenkino.

Komunistai nerimauja.

Susitaikius su valdžia paštų 
tarnautojams ir darbininkams, 
tuojaus pragaišo ir grūmojan
tis šaliai generalis darbinin
kų streikas.

Bet nepasiliovė komunistų 
nerimavimai ir kurstymai dar- 
bininkns pakilti, sugriauti ša
lies valdžią ir įsteigti bolše
vikinius sovietus. Komunis
tams trnkšmauti eina pagel- 
bon ir diduma paprastųjų so
cijalistų, kurie neapkenčia ir 
kovoja su nauja "krikščioniš
ka valdžia.

Praeitą šeštadienį paštų tar
nautojai, kuomet jie dar Te
buvo susitaikę su valdžia, ko
munistų vadovaujami perlau
žė policijos kordonų (sienų) 
ir įsiveržė centralinės paštos 
kieman, o paskui vidun. Sunai
kino jie daug laiškų, sudras
kė ir išbarstė daug siuntinių. 
Bet galų-gale policija gavo vi r 
šų ir streikininkus išvijo lau
kan.
- Kalbama apie revoliuciją.

Komunistams su socijalis- 
tais nepavykus sukelti gene- 
ralį streiką, jie rengia revo
liuciją. Sulig skleidžiamų šia 
žinių, revoliucija turėsianti 
būt pakrfta kaip rytoj, Sau
sio 20 d.

Valdžia į tuos grūmojimus 
rimtai atsineša. Tai bus ki
tas valdžiai krizis ir jos iš
mėginimas. ,

Vietos laikraščiai apie re
voliuciją skelbią, kaipo apie 
galimą įvykį. Tr tnomi dar 
labjans baugina žmones. Tad 
daugelis žmonių čia atsima iš 
bankų savo padėtus pinigus 
ir bėga provincijon. Kiti lau
kia paskutinės valandos.

Niekas čia negali pasaky
ti, kaip tas viskas turės pasi
baigti.

Tik vieni krikščioniški lai
kraščiai ramina gyventojus ir 
pačią valdžią. Paduoda jie 
žiąių iš Paryžiaus, kad talki
ninkai dobsią finansinę pa gei
bų šaliai ir bus išvengta viso
kių blogų pasekmių.

Savo keliu šalies pinigai dar 
labjaus pinga ir ima netekti 
jokios vertės užsieniuose.

Valdžia apsidraudžia.

-Kadangi tiukšmaujančiais 
komunistais negalima perdaug 
pasitikėti, tad valdžia gami
nasi ginties nuo užpuolikų ir 
apdrausti šalį nuo peršiamų 
sovietų. Nes jei komunistai 
įsigalėtų, tuomet Austrijai bu
tų padaryta pragaišties pra
džią.

Tuo tikslu sustiprinamos čia 
policijos eilės, šaukiami tar
nybon buvusieji armijos ofi- 
cierai ir organizuojami sava
noriai. Tik vienos policijos čia 
suorganizuota ape 30,000 vy- 
rų.

Anot žinių; su paskuba dar
bininkus organizuoja ir komu
nistai.

Čia tai ir yra kitas didelis 
Austrijai krizis. • •

NUSISTATYMAS SIBERI- 
JOS KLAUSIMU.

Washrngton, Sausio 20. — 
Senatui nežinomas vyriausy
bės nusistatymas Si beri jos 
klausime, kur šiandie Japo
nai turi platų šeimininkavi
mą.

Todėl senatorius Johnson iš 
California indavė senatui re
zoliuciją. Pareikalauta vyriau
sybės paaiškinti savo nusista
tymų tuo klausiniu.

DIDĘMS GAISRAS.

Worcester, Mass., Sausio 20. 
— Čia prekybinėj',miesto dū
ly ištiko didelis gbi sras. Nuo 
liepsnų vos apginįa miesto 
rotušė. Nuostoliai skaitomi 
daugiau vieno milijono dol.

NUOLATINIŲ KAREIVIŲ 
BUSIĄ 175,000.

Washington, Sausio 19. — 
Abudu kongreso butu sutiko, 
kad nuolatinėje Suv. Valstijų 
armijoje turi būt ne daugiau, 
kaip 175,000 vyrų. Pagal to 
skaitliaus busią skiriamos ir 
armijai išlaidos. \

THINGS THA1 .4EVER HAPPKN
By GENE BYRNEB

NEKUOMET TAIP NĖRA.
patenkintas sėdėti tokioj didelėj minkštoj 
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NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Washington. — Pagal pas
kutinio S. Valstijose atlikto 
gyventojų surašo, žemesniąja- 
me kongreso bute turėjo pa
sidauginti skaitlius atstovų. 
Bet vakar butas diduma bal
sų nutarė per dešimtį metų 
nepadauginti skaitliaus atsto
vų. Šiandie butas turi 435 
atstovus.

Chicago. — Miesto taryba 
patvirtino majoro Tliompsono 
pienus sumiestinti gatveka- 
rius ir viršutinius geležinke- 
lins^Tuos plonus pasiuntė val
stijos įstatymdnvyhės butan.

Worcester, Mass. — čia
daugiau gaisrų pakilo. Sąry
šyje su gaisrais, kurie padarė 
arti poros milijonų dol. nuos
tolių, suareštuotas Merrifield 
busto panaktinis Taylor ir 
pavestas gydytojams patikrin
ti jo proto sveikumų.

Londonas. — šitų šeštadie
nį ministeris pirmininkas Llo- 
yd George iškeliauja į Pary
žių paskelbton ministerių pir
mininkų konferencijon.

Vienna. — Visoj Austrijoj 
pradėta smarki kampanija už 
plebiscitų su tikslu šaliai pri
sijungti prie Vokietijos.

Londonas. — Airių darbo 
partija viešai paskelbė, kad 
Airijos miestų Cork išdegino 
Anglų militarinė policija.

PREZIDENTAS ELEKTAS 
UBKELIAVO FLORIDON,

Marion, O., Sausio 20. — 
Prezidentas-elektas 1 farding 
vakar iškeliavo Floridon, į St. 
Augustine, kur išbusiąs ligi 
Kovo 1 dienos.

W&shington, Sausio 20. — 
Clevelando mieste gyvena 34,- 
474 juodi žmonųs. Baltųjų gy
ventojų miestas skaito 762,- 
000. d

------ r-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MUŠIS SU LENKAIS TIES 
GIBAIS.

(Pabaiga iš pr. nuiu.).
Žuvo su galvijais.

Netoli kaimo ganėsi galvi
jų kaimenė. Kovai prasidėjus, 
piemuo, gyvulius pametęs pa
sislėpė, o gyvuliai subėgo į 
miškų; ten sutikę Lenkų 
grandines, kurios viena už ki
tos artinosi prie musų kasi
mų, pasibaidė, ir spruko at
gal. Lenkai, manydami, kad 
mes į galvijus nešaudysim, 
skubinosi paskui bandos su 
savo kulkasvaidžiais ir beveik 
kartu su banda iš k rūmų iš
lindo. Mūsiškiai paleido ugnį 
ir Lenkai kartu su galvijais 
žuvo.

Nutildytas kulkasvaidis.

Gibuose taippat du kart 
puolė musų kasimus iš prie
šakio, bet abu kart dideliais 
nuostoliais atmušti, susirinko 
į miškų, kuris buvo prieš kai
rįjį musų kuopos sparnų. Gi 
artilerija Lenkų veikė be pa
liovos ir ypatingai stengėsi 
sudaužyti musų kulkasvai- 
džius, bet dėkui tam, kad ap
kasai ir kulkasvaidžių lizdai 
buvo gerai maskiraoti, prie
šas niekaip negalėjo suvokti, 
kur stovi tie mirties intaisai, 
kurie jų taip daug išžudė. Iš 
karto daužė kapines, kur bu
vo medžių ir krūmų, manyda
mi, kad ton kulkasvaidis. 
Kulkosvaidžiui nenustojus Len 
kus, kaip šienų pjauti, perkė
lė ugnį ant mūrinio namo, ku
ris buvo dešinėj nuo kulkos
vaidžio. Bet kulkasvaidininkoi 
parinkti drąsuoliai, J Lenkų 
“agurkus” nekreipė dėmesio 
ir dirbo savo darbą.-

Pirmutinio Lenkų kulkos
vaidžio, kurį jie atsinešė ir 
pasistatė ant bulvių rūsio, ma
nė paimti ugnį į savo rankas, 
tuojaus buvo nukautas pir
mas N. Jį pamainė antras; tas 
irgi tuojaus nuvirto duobėn: 
šiam parkritųs, bandė šaudyti 
trečias, bet neišleidęs nė vie
no šūvio, gavo kulką kakton. 
Kulkasvaidis liko vienas, ir 
jau vienas musų kulkosvaidi
ninkas buvo bevadinąs antrą 
eiti parsinešti jį į savo apka
sus, tečiau Lenkai suspėjo pa
statyti kitą kulkasvaidį už ko-
kių 250 žingjmh, nuo mus,, ira5yti ' ' reiJ.
npkfloų po tiltu .r paleido ug- kimu> „,ig k„rjo sntinksmr
nį. Bet vėl musų laimei, jie 
musų apkasų ir kulkasvaidžio 
lizdo negalėjo atskirti nuo 
pievutės ir kulkas sėjo po vi
są plotą. Tuo pasinaudodami 
keletas drąsių pėstininkų ir 
kulkasvaidininkai gerai prisi
taikė ir davė sutartinę salvę. 
Lenkų kulkasvaidis nutilo: 
jau nebebuvo kam iš jo šau
dyti.

Lietuviai turėjo atsimesti.
z

Ligšiol kautynės tęsėsi mums 
laimingai. Bet štai priešo kul
ka pakliuvo musų kulkasvni- 
din ir jį nepataisomai suga
dino. Tuo tarpu miške susit- 
,verkęs priešas puolė tirštomis 
voromis musų kairįjį kpamų 
ir vidurį, ir nors inųsiškiai 
narsiai gynėsi, nors Lenkų bu-

■ N
vo labai daug išžudyta, bet 
jie nežiūrėjo į savo nuosto- 
liūs ir, lyg pakerėti, drasko 
musų vielų tvorų ir mėtė ra: 
kines granatas į musų npka' 
sus.

Paskui pirmutinių, iš miško, 
milines atsisegioję, ir atlapais 
arba alkūnėmis veidus prisi
dengę, bėgo vis daugiau legi- 
joninkų. Kadangi priešo buvOf 
bent dešimts karių daugiau^ 
daugumo, galop, paėmė viršų*1 
ir jiems pasisekė įsiveržti 
kapines, t y. į vidur}. Ilgia 
laikvties buvo jau nebegali^ 
ma, ir mes pradėjome trauk- 
ties. Lenkai sekė musų pėdo
mis rėkdami — “Žuc bron*, 
— “Rency do gory”, — o 
mūsiškiai atsišaudydami trau
kėsi atgal. Eidami pro vieną 
grįčią, pamatėme musų kati
lo skeveldras ir išdarkytu^ 
pietus. Pasirodė, kad prieši 
ninko patrankos šovinys pak-, 
linvo po katilu, sprogo, ir mul 
su jau baigusius virti pietus 
vėjais išnešė.^ Ką “padarysi 
dar geriau, nes išalkusi 
Lenkams skanus pietus butA^ 
likę.

Priešo gausesnės pajėgos 
smarkiai mus persekiojo, bet 
musų kareiviai^ kad ir pail
sę, į nelaisvę nesidavė.
Lenkai, vieną priviję, du 
vu nudjurė. Kareivis 
bet tankams nepasidavė. Mu
sų šarvuotis privertė Len 
sustoti, ir, po jo priedanga 
sustvarkę, užėmėni naują po- 
ziciją.

PENNSYįLVANUOS GELE
ŽINKELIŲ KOMPANIJA 

SIAURINA DARBĄ.

Darbininkai kviečiami, savano
riai sutikti su tuo.

Pittsburgh, Pa., Sausio 20., 
— Visoje Pennsvlvanijos ge
ležinkelių sistemoje darbinin-Į 
kams paskelbta 20 nuoš. ma-' 
žesnė užniokesnis, kol visi dar
bininkai savanoriai nesutiksią 
vienos dienos savaitėje nedir- 

' bti
Ateityje kompanija* oficija- 

Iį personalą sumažinanti per- 
pus, gį darbininkams reiksią 
dirbti ilgesnės darbo valandos 
už šiandieninę užmokesnį.

Geležinkelių darbininkai if( 
ofiei jai istai šiandie surašinė-" 
jami. Kiekvienas iš jų klau’

dirbti mažiau vieną dieną sa
vaitėje, neimant tnn skaičiui! 
sekmadienio.

—-------rz

ORAS. — Šiandie išdalint 
apsiniaukę; rytoj pramatomas 
gražus oras; mažu atmaina 
temperatūroje.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, ma 

nant nemažiau $25.000 Sausio 
buvo tokia pagal Merehants 
an and Trust Co.:

Anglijos sterlingų svarui $ 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių
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■Čia Chicagoje yra viena lais
vamanių draugija pasistačiusi

Ina gražų tikslų. Kuomet jų 
^pakraipos laikraštis paliovė 
ėjęs, “Draugas” talpindavo 
t<te organizacijos pranešimus, 
kvietimus ir t. t. Mes turėdami 
savo aiškių pažiūrų į tėvynės 
prikalus, nesame įsirašę nei j 
/vienų partijos organizacijų 
Nors krikščionių tikėjimas 

s yra brangus, l>et jei kas 
i Lietuvai tarnaująs, tai 
padedame, nors jis butų 

mus tikėjimo priešas.
Tečiaus turėjome paliauti 

dėję tos organizacijos paskel 
bimus, nes iš pačių pirmutinių 
ialtinių patyrėme, savo ausi 
Turi išgirdome ir savo akimi 

tėme, kad ta organizaci 
ja tarnauja Lietuvai tik tiek 

tokį vardų nešioja. Dar 
i-gi jij° g^inuja Lietuvos 

udonojo Kryžiaus Rėmėjų 
raugijų. Judošius Kristų bu

į&vo, kad iš to meilės ženklo 
deliai pažintų kų reikia su

išti ir prie kryžiaus prikalti 
arp Kristaus priešų Judošių 
ndien netrūksta, 

j Neišmokę savo profesijos 
okslo kaip reikia ir dėlto 
turėdami nei praktikos, nei 
no patentuoti paleistuviai be 
inės ir be gėdos dvasiniai 
ugai parsiduoda kiekvienam 
rinčiam pirkti jų gyvatinius 

liežuvius. Nėra nei šlykštesnės 
•ei kenk sm ingesnės visuome
nei parazitų rųšies.

Mes turime ant stalo du 
plakatu atspaustu toje pačio
je spaustuvėje tomis pačiomis 
raidėmis. Vienas buvo dalina
mas 1 Sausio 1919, kuomet 
Chicagos Lietuviai susirinko 
7-fh Regiment Armory svetai
nėje protestuoti prieš Lenkus, 
kad jie užgriebė Vilnių. Tame 
plakate buvo šmeižiamos ka- 

ikų, tautininkų ir socijulis- 
ĮR organizacijos šelpiančios 
Sietuvų. Po tuo nedoru plaka
tu yra pasirašiusi aiškiu savo 
vardu viena subolševikėjusi so- 
dijalistų kuopa, arba tikriau 

‘sakant jos komitetas.
‘ Tas komitetas su socijalis-
tais ir tautininkais laisvama
niais jau, matyt, apsidirbo. Gal 
jau nemato iš jų didelės nau
dos Lietuvai. Bet savo nuo
dais jis purškia ant tos įstai
gos, kuri ištiesų įdėtu vai pu- 

tarnavo ir tebetarnauja. 
Nepigiai Tautos Fondas pa 

siuntė j Lietuvą du milijonu 
dušimtu tūkstančių su viršum 
auksinų, kaip Chicagoje susi
darė nelaba organizacija “Lie- 
lavos Saugotojų Slapta Sųjįm-

Sųjunga platina lapus, kuriuo
se parašyta: “Visu pirmiau
siai jei priklausai, brolau, prie 
T. (autos) F. (ondo) — atsi
sakyk, atkalbink savo drau
gus ir pužystamus, agituok, 
tad niekas neaukautų į T. F. 
ir nemokėtų jokių mėnesinių 
mokesčių.”
Prie tos niekšiškos agitacijos 

pridėta tokių pliurpalų, ko
kiais gali tikėti tiktai kvai
liai, buk Tautos Fondas slap
ta su Žulikowskiu daro sutar
tis, buk nori atnaujinti bau 
džiavų, įvykdinti inkvizicijų. 
Bolševikų skaitytojai Ameri
koje yra toki tamsus, kad gali 
tokiais niekais tikėti. Nei ka
talikai nei apšviestesnieji so
či jalistai tokiais pelais nepa
lesinami.

Plakatas leidžiasi į krimina- 
liškus dalykus. Jis tvirtina, 
buk “kunigas Jakaitis T. F. 
pinigais buvo pasiųstas Lietu
von, kaipo šnipas ištirti Lie
tuvos piliečių dabartinį padė
jimų, jų ūpų ir nusistatymų 
priešais Lenkus.” Tame tiesos 
yra tik tiek, kad kun. Jakaitis 
buvo Liet. bet visos kelionės 
lėšas užsimokėjo pats nuo pir
mutinio iki paskutiniam cen
tui. Važiinėjo-gi į Lietuvų me
keno nesiunčiamas, tik savo 
asmeniniais reikalais.

Taip pat šnipais pavadinti 
Kaupas, Česnulis, Pakštas, 
Rutkauskas ir Mastauskas. Tie 
vyrai savo darbų dirba atvi
rai. Bet “Slaptoji Sąjunga” 
slepiasi kaip gyvatė žolėse, 
kad kenksmingiau įkastų. Ji 
sakosi esant Lietuvos Saugoto
jų, bet Lietuvų saugoti gali
ma atvirai. Kas tam tikslui iš
tiesi) tarnauja, tas neturi rei
kalo slėptis, tas nei nešmeižia 
organizacijos siunčiančios Lie
tuvai milijonus auksinų ir da
vusios jai pusę milijono do- 
lierių. Ta Tautos Fondo su
mų augštybė gųzdina gyvates, 
dėlto jos siunta, šnypščia ir 
kanda.

MUSŲ KARUOMENĖ IR VI
SI LIETUVOS PILIEČIAI! 

BUDĖKIME!

ga ”, kuri pasistatė sau tikslą 
AUgridUli Tauto- Fondų. Ta

Daugumas musų nusimins iš
girdę, kad musų Valdžia pa
darė paliaubas su Lenkais. 
Daugelis gal net palaikyti tai 
atsisakyti nuo Vilniaus.

Tečiau nėra taip.
Paliaubas mes randame rei

kalingomis tik tam, kad Tau
tų Sąjungai tarpininkaujant 
priversti Zeligowskį išvesti 
savo karuomenę iš Vilniaus.

Piliečiai! Paliaubos tai da 
nėra taika! Neprivalome išleis 
ti ginklo iš rankų, kol neat 
gausime musų sostinės Vil
niaus!

Budėkime piliečiai savo lais
vės sargyboje.

Neužmirškime, su kokiu vy
lingu ir nesąžiningu priešu pa
liaubas esame padarę.

Tik atsiminkime, kiek kartų 
jis mus apvylė.

Da 1918 metų rudeny Len 
kų valdžia tardamosi su mu
mis sutiko pripažinti mums 
Vilnių ir tuo pačiu laiku slap
tai derėjosi su Vokiečių val
džia dėl Vilniaus ir norėjo jį 
gauti mainais už Poznanės da 
U.

1919 metų rudeny Lenkijos 
atstovai derėjosi su mūsiškiais 
Paryžiuje ir tuo pačiu laiku 
Lenkų legijonai įsiveržė Lietu
von ir paėmė Seinus ir kitas 
Lietuvių gyvenamas vietas.

Šių metų pavasary Lenkai 
vedė Rygoj derybas su mumis. 
Latviais, Estais ir Suomiais 
dėl Pabaltijurio valstybių są 
jungos sudarymo apsigybimui 
ir tuo pačiu metu jų legijonai 
via gilyn skverbėsi Lietuvon ir

buvo atsidūrę arti Ukmergės. 
Lenkam nepavykus kovose

su bolševikais, jų fronto vadas 
generolas Boruščak šių metų 
Liepos mėn. buvo atvažiavęs 
Kaunan ir oficijalinai pareiš
kė musų valdžiai, kad Lenkija 
atiduodanti Vilnių Lietuvai. 
Bet kuomet musų karuomenė 
ėjo Vilniun, Lenkų karuome
nė sutiko ją ugnimi ir grana
tomis, nes toks buvę jai duotas 
įsakymas. Lenkai tuomet ne
gynė Vilniaus nuo bolševikų, 
tik gynė nuo Lietuvių ir be
velijo atiduoti musų sostinę 
Rusams, bet ne mums!

šių metų Spalio mėn. 8 d. 
Lenkijos valdžios atstovai pa
sirašė Suvalkuose paliaubų su
tartį su mumis ir nustatė de- 
mazkacijos liniją, palikdami 
Vilnių musų pusėje ir tuo pa
čiu laiku toji valdžia siuntė 
Zeligowskį užimti Vilnių! Ry
tojaus dieną, t. y. 9 Spalio, 
Lenkų legijonai įėjo Vilniun!

Suprantama, kad po to musų 
Valdžia nepanorėjo daugiau 
tartis su Lenkais, gi vadina 
mai Zeligowskio “valdžiai” 
nedavė nė atsakymo į jos vy
lingus ir užgaulingus mums 
pasiūlymus.

Bet T. Sąj. verčiama, Lietu 
vos Valdžia vėl sutiko vesti 
derybas, tik žinoma su Lenki 
jos valdžia, ne su Zeligowskiu

Beeinant deryboms, gener. 
Zeligowskis buvo sumanęs pa 
imti musų Ukmergę, Panevėžį 
ir gal net Kauną. Jo raitelių 
plėšikų gaujos jau buvo giliai 
įsiveržusios Lietuvon žudyda 
mos žmones ir plėsdamos jų 
turtą. Bet musų karžygiškoji 
karuomenė atsispyrė Lenkams 
fronte ir didvyrių pasiauka
vusių šaulių padedama išvijo 
žmogžudžius raitelius.

Tai kaip Lenkai moka duo 
tąjį žodį laikyti!
Tegul eina derybos, tegul pa 

saulis nepasako, kad mes no
rime kraujo lieti, bet mes bu
dėkime!

Budėkime, piliečiai, ir neiš 
leiskime ginklo iš rankos, ko 
Vilnius bus musų. Mes nurim 
sime tik tada, kad Vilniuje vė 
plevėsuos musų vėliava! Yra 
tai musų tautos griežčiausias 
pasiryžimas, kurį mes sakėme 
Vokiečiams, sakėme bolševi 
kams, sakome Lenkams, sakė 
me ir sakysime visam pašau 
liui. Kas norėtų mums musų 
valstybės širdį, Vilnių išplėšti 
kas norėtų net plebiscitą Vii 
niuje daryti, tas giliai įžeistų 
musų tautą. O gili tautos žais 
da amžinai neužgija.

Narsioji musų karuomenė 
Tu tiek vargo padėjai, bet ir 
stebuklų tiek padarei kovos 
laiku Tėvynę gindama, buki 
Tėvynės ir laisvės sargyboje 
paliaubų metu ir budėk! Neiš 
leisk da ginklo iš rankos!

Piliečiai! Paliauboms prasi 
dėjus da nepasibaigė gynimo 
darbas. Gynimo Komitetai, su
žadinę visą Lietuvą į žūtbūti
nę kovą, tegul ir toliau varo 
savo garbingąjį darbą. Tegu 
nebus Lietuvoje nevieno namo, 
kurs nebūtų prie to darbo pri
sidėjęs. Tegu kiekvienas Lietu
vos namelis virsta maža tvir
tove, kuri butų pasirengusi 
ginti savę ir visą musų Tėvy
nę, jei priešas panorėtų jon ei
ti.

Jei norime taikos sulaukti, 
bukime kasminutę pasirengę 
kovoti gindamiesi nuo netikėto 
užpuolimo!

Ginkluokimės. piliečiai, ir 
budėkime! Da ne laikas poil 
siui. Ir jei kas iš didelio nuo 
vargio atsiguls minutėlei pa 
silsėti, teneišleidžia da ginklo 
iš rankos!

Ginkluokimės. piliečiai, ir su 
sispietę aplink savo Seimą.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
VISOMS LIETUVOS LAIS

VES PASKOLOS 
STOTIMS.

(Liet. Misijos Pranešimas.) 
Gerb. Liet. Pask. Darbuotojai!

Sausio 12 dienų New Yorke 
įvyko Lietuvos Laisvės Pas
kolos apskričių stočių atstovi), 
buvusio ptie Lietuvos Misijos 
paskolai remti Komiteto na
rių ir kitų visuomenės veikė
jų pasitarimas, kuriame Lie
tuvos Misijos nariai yra pra
nešę apie pirmosios paskolos 
pasekmes ir savo darbuotę.

Lietuvos laisvės paskolos 
bonų yra parduota už vieną 
milijoną šešis šimtus penkias
dešimts su viršum tūkstančių 
dol. # I

Amerikos Lietuvių per Mi
siją sudėta aukų Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos Šau
liams ir Lietuvos Raud. Kry
žiui ir Našlaičių prieglaudoms 
ir kitiems reikalams išviso 
apie 130 tukst. dolierių. Kai- 
kurios stotys dar nėra pri
siuntusius galutinų apyskaitų. 
Smulkmeniška atskaita apie 
visų paskolos darbų ir apie 
surinktąsias per Lietuvos Mi
sijų aukas bus neužilgo pas
kelbta visuomenės žiniai, kaip 
lik bus gauti visų stočių pra
nešimai. Prie šios progos pra
šoma stočių, kurios dar nėra 
pildavusios apyskaitų, grei
čiau tat padaryti.

Lietuvos Misijos nariams 
pasiūlius, suvažiavimo tapo 
išrinkta iš trijų narių: gerb. 
Molio, V. K. Račkausko ir. 
kun. Petraičio revizijos Ko
misija, kuriai pavesta peržiū
rėti ir patikrinti visi apys
kaitos daviniai.

Šiame pasitarime tapo nu
tarta Lietuvos paskolos dar
bo nestabdyti, bet varyti ir 
toliau šiais pamatiniais dės
niais:

1) Atsimindami, jog Lietu
vos sostinė ir didelė Lietuvos 
dalis tebėra užgrobta l^enkų, 
kurių okupacijai turi būt pa
darytas gulas ij- kad atsiginus 
šių-užpuolikų, susirinkusieji v- 
ra nutarę: paskelbti ir kelt: 
antrų paskolų; pavadinant jų 
“Lietuvos Gynimo Paskola.” 
Šios antros paskolos pravedi- 
mui nutarta pasinaudoti tais 
pačiais pirmosios “Laisvės 
Paskolos” bonais, uždėjus ant 
jų tam tikrus užrašus, jeigu 
Lietuvos valdžios nebus nu
tarta išleisti kokie kiti bonai.

2) Turėdami omenyje, jog 
šiuo laiku yra kai-kuriose vie
tose bedarbė ir kad prie tos 
antros (paskolos reikia tinka
mai prisiruošti, susirinkusieji 
nutarė:

a) nuo Balandžio 1 dienos 
(o jeigu atsitikimai Lietuvo
je vers, tai ir ankščiau) visi 
Amerikos Lietuviai, sustabdę 
bv kokius kitus aukų rinki
mus, visa energija ir pasi
šventimu stoja darban šios 
“Lietuvos Gynimo Paskolos” 
išpirkiniui, trijų mėnesių bė
gyje

b) Sušaukti Vasario mėn. 
nuo visų paskolos stočių at
stovai pasitarimui, kaip tin
kamiausia kiekvienoj koloni
joj prisirengus prie antrosios 
paskolos bonų pardavinėjimo, 
ii kaip jį geriausiai organiza
vus, Dėlei pačios organizaci
jos manoma išrinkti centralis 
Antros Lietuvos Gynimo Pas
kolos Komitetas, kursai kon
takte su Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje ir vadovaujant nau

jai Finansinei Misijai, jeigu 
tokia Lietuvos valdžias butų 
paskirta, varys visą paskolos 
darbų.

c) Iki bus’ galutinai nusta
tyta antros paskolos bonų par
davinėjimo tvarka, visos esa
mos stotys nėpaliuuja veiku
sios: jos renka pinigns nuo 
nepilnai už bonus užsimokėju
sių, pardavinėja tuos pačius 
Laisvės Paskolos bonus ir 
siunčia pinigus Lietuvos Pas
kolos Skyriui prie LietuvosAt- 
stovybės ofiso (Lithuanian 
Representutive, 162 West 34 st 
St., New York City). Be to 
šios paskolos stotys jau dabar 
privalo pradėti ruoštis prie 
antrosios paskolos, nustatant 
iš kalno kokių kvotų antros 
paskolos kiekviena stotis ga
lėtų sukelti, kiek ,ir kur reikė
tų surengti prakalbų, pampin
ti kalbėtojų ir t. t.

Apie visus šiuos nutarimus 
Lietuvos Atstovas Amerikoje 
yra pranešęs Lietuvos valdžiai 
ir prašęs, idant minėtais dės
niais Steigiamasis Seimas už
girių tų antrų “Lietuvos Gy
nimo Paskolų”, patardamas jų 
išleisti ant sumos iki pusantro 
milijono dolierių tais pačiais 
su naujais užrašais bonais ir 
išleidžiant dar naujus bonus 
25 dol. vertės, kaip kai-kurių 
paskolos veikėjų yra pataria
ma. X

Pildydamas šio pasitarimo 
nutarimus, šiuoini prašau visų 
paskolos stočių: išrinkimui 
centrai,io antros Lietuvos Gy
nimo Paskolos Komiteto ir 
prisirengimui prie antros pas
kolos išrinkti po vienų atstovų 
į Lietuvos Paskolos Stočių 
seimų, kursai norima sušaukti 
Vasario 23 dienų New Yorke. 
Be to seime bus nustatoma kvo 
ta kiekvienai kolonijai ir nu
rodomu kokiose vietose ir kiek 
maždaug reikalaujama bus pra 
kalbų.

Apie paties seimo susirinki
mo vietų ir jo programų bus 
paskelbta paskiau.

Buvęs Liet. M. Pirmininkas, 
Liet. Atstovas Amerikoje 

J. Vileišis.

aplink Valdžią ir gynimo or 
ganizacijas. budėkime!

Vyriausias L. G. Kom. 
1920 ui. Gruod. 3 d.

Erei.|K<*s.

DR. S. BIEŽIS
METVVIK GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS
2201 Wcst 22n(l Street 
CiuihI 6222 
3114 W. 42.i(l Street

Tel. MeKlnley 4988

LITHUANIAN SALES 
į CORPORATION

414 Broadway Boston, 27 Mass.5 ■6

E■

B■
B

®jTel. (’unill 8222 , #
% DR. C. K. CHERRYS i
_ IJETUVIH DENTISTAS Į»
5)2201 Wcxt 22-nrt & No. U*nvltt St.įJ

Chk-ago
2(Val»n<l<>8: 9:30 A. M. to 12 N.l® 
oj 1:00 P. M. to 8:00 P. M. Jo

88—— —H
Tel. Hurrluon 6688 .

DR. L. C. BORLAND
2(»» S. State Str. Kamp. Adams
Vulnnd: 1 Ikt 4 po plet. . .cdM. 10 
vai. Iki 12 dienų

Lietutis perkalln-toja*
Scrcd.—6 Iki 8 vuk. Ned. 10 iki 12

į^TeletoniiH Houlevard 9190 2?

DR. C. KASPUTIS
* DŪMINTAS

JUSIl Htmih Hab-trd Str.
gVulnndos: 0—12 A. M.

O
f

oi 1—S; 7 8 P. M.

Tel. Ilundolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas ildumlrstvj 

ASSOCIATION BLDG. 
lt No. la, Šalie SI.

Valandom: 9 ryto Iki 5 po pietų 
PutK'dėllula iki 8 vakare 
NedėlIoiulH ofi.sua ii8dnrytu<

“~Dr. I. E. MAKARAS
l.leKois Gydytajam Ir CitlrurKa*

(trimis l(MMM» No. Mlrldftan Avė.. 
Vul 10 iki 12 ryte; 2 Iki t po 

plat, 6:36 Iki ,8:30 vakaro 
l(c>dil(.ni'IJ:): IdSMMI I’erry Ate. 

Ttl Pūlini,m 342

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturioliką* auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus.

KODĖL?

Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė):

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti 
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda 
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
Įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu- 
me savo kursą, tada sulygihk su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
B
B

Lithuanian Sales Corp. į
414 West Broadway,

Boston 27, Mass.

Arba į musų skyrius: 
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street, 

WILKES-BARRE, 300 Savoj Tlieatre Bldg

B■
■■■■J

■ Pranešimas ■ m
B Dr. M. T. STRIKOL’IS I S
B Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas B- | J Perkelin ofisų | Pcoplc Teatrų B
■ Kilti W. 47tli Str. TcL Ikuil. I«(*| 
BVulundou: l iki 3 pu pietų, 6 iki 81

S I“."SuOTKMlSKAsl

■ vak. Ncdėl. 10 Iki 12 ryte.
■ Kės. 2014 W. 4»rd Street
S Nuo ryto iki plet.
■Tel. .MeKlnley 263 S

Tel. Drovar 7042

Dr. C. Z. VezeDiis
nunruvu dentiotas 

Talandoa: nuo 9 ryto iki t rak 
Serodomia nuo 4 lt* 9 vakaro 
471S 80. ASHLAND AVKMUH) 

arti 47-toe Gatvės

Tel. Yards 4444 Drover 8446
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir

S2O3 B. Halsted St. Cblcago.
Valandos: 16—12 18 ryto 1—8 Ir 
4—8 vakar* Ned. 16—18 Ii ryto.

LACHAWICZ
LIOTUVYB GRABORIU8

laidotuvėm koplrlauita. 18a- 
u at.lteuktl, • maa. (tarto

ulaaaOSlatl.
Mrd PI. Cbleago, W.| 
Tel. Ganai HM

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Habted Str.
Tel. tunui 2118

Vulitnrtor: 10 rylų ikf 8 yukarrS 
tiy ventiliui: ■

l'fel
I W.

Prorpet I 3468

<i:<rd Str.

ADVOKATAS
■ Ofisas Didmiesty 1:

g 29 South La Šalie Streetg Kambarin SM
■ Telefonas: Central

S

į Vakarais, 812 W. 33rd St 
■ Telefonas: Yarda 4AS1 S

DR. 6. M. GLASIR
Praktikuoja 26 

Ofisas 8146 8o. Morgan 88. 
Kertė S8-ro 8t, GMcago, IU.

8PECIJALI8TA8
Moteriškų, VyrlAkų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDO8: Nuo 16 ryto 
Iki S po pietų, nuo I Iki S valan
dą vakare.
Nedėllomls nuo 6 Iki 8 po plat.

Telefonas Tardė M7

S!’
Thone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirurgas 
1811 So. Halsted Street

Valandos: 16 Iki 12 ryto; l iki 4 
po plet*. 4 Iki 6 vakare.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
lies. I«:ttto Inil.-pi iulenee lllvd. 

Telefonas V.m Burei. 261

DR. A. A. ROTH,
Husus Gydytojas rl Chirurgas 
N|M'eiJnllsiss tloterlškų, VyrtAkų 

t nikų ir visų diroiitskų Ilgų 
VAI,AVIMIS: UI—II ryto 2—H po 

plelų. 7—tt ink. VivlėUomis Irt— 12 d.
fl (irisą- MM No. Halshil st., t'hleago 
I Telefonas Oeoter ti«o:t

8Bll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Ketvirtadienis, Sausis 20, 1921 niJtOGAS
TAYROLVILLE, ILL.

Aukotojų surašė, tilpusiame 
Į “Draugo” B num., š. nų įsis-

katalikais." Vadinasi, kada aš P°™ k,akh' ir liko na
suorganizavau Davton. L. L. '’ask,'"'1l! ,lu aak°t°J‘«* būtent 
B. pardavinėjimo kuop» ir ina. J- K'1”kls, J- R,st,kas
ne parapijonvs išrinko už ižd.ir >»wlki neįskaitomos
varduota ui kelis tukstanfius H*"*1’; A1,u “>'k"l'> 
roaų, o tautiečiai sutvėrė kily Iškreiptos pavunies: vietoj 
ittopŲ ir vaikščiojo po katuli- Aak*nas, turėjo Imli Boginus, 
tus, tHr pagal Urbono sinegealj I 'ivtoj Kantonas, tarėjo Imti 
eišltia aš ardžiau vienybę!! | Kartonas. M. Stulginskas.

Ir kndu eina prie skaitlinių, 
tui trisyk trys tūkstančiai pu-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PAIR&KOJIMA.I. REIKALAUJA.

DAYTON, OHIO.

Teisingas žodis apie aukas.

“Draugo” '289 nuni. buvo 
paskelbtu, kuj aukų surinkta 
Lietuvai ir pasiųsta Lietuvon 
D-ro. J. Purickio vardu 33,500 
auks. Ten pat buvo priminta, 
kad tos aukos buvo surinktos 
nuo šv. Kryžiaus Lietuviu pa- 
rapijonų. Bet vienas tautietis 
išlindo viename iš savo orga
nų “Sandaroje” (N. 47.) ir 
skelbia, kati tos aukos ne vie 
nų parūpi jonų, “bet yra gan 
gerokai pridėta tųjų tautiečių 
ir laisvamanių, o ypač A. L. T. 
S. 34 kp. narių.”

Kadangi negalinai atskirti 
šiandien laisvamanio nuo 
“tautiečio”, tad aš nežinau 
katriems duoti kreditų, kiek 
jie aukų sudėjo. Tad, vardan 
teisybės, priminsiu ir aukotojų 
vardus ir pavardes, kurie ne 
priklauso prie Lietuvių Day- 
tono parapijos. Lai jie nepyk
sta, kad laisvamaniai, nes ki 
taip negalima jų vadint. Jer 
Urbonas to reikalauja. Tose 
aukose, kur paminėta $481.(M), 
yra neparapijonų: Pov. Dam
brausko $1.0<l, Ig. Gužausko 
$1.00 ir Juoz. Gužausko $1.00 
Viso $3.00. Ar tie ponai įgalio 
jo p. Urbonų priskaityti juos 
prie laisvamanių, tai mes neži 
Home. Bet parapijiečiai slidė 
jusieji $478.00 nėra laisva 
maniai. Lai visi Daytono i 
kitų miestų' Lietuviai žino ka 
me Jer. Urbono teisybė.

'Poliaus Urbonas mane kalti 
na ir melagiam vadina, kad aš 
vadinu išgamomis, kurie ne 
aukoja ir kad kolektorius kas 
pašiepė. Ačiū, kad pasisakei 
nes aš nežinojau iki šiol Tam 
sta. Urbone, šmeižimų, ar pa 
šiepimų išpildei, nes man ko 
lektoriai to nesakė; vadinasi 
pats prisipažįsti prie ko pri 
guli ir kų pildai. Kur, ar pe 
kur bus, ar buvo siunčiama 
Lietuvių katalikų pinigai 
lai Urbonui nerupi, nes me§ %i 
nona* antrašus Lietuvon ir bt 
Tamstos patarimo. Dar la 
įtinus, kad katalikai į tautie 
čių kasus nosies nekiša, n< 
ten ištolo jau atsiduoda.

Prie galo matyt “beržinės’ 
gerai prisigėręs kimba ir va 
dina jau kun. Cibulskj išga 
ma, besigirdamas, kad sudėjo 
$210.50c. tautiečiai ir kai 
klebonas ardės vienybę L. I 
B. pardavinėjime. Dar-gi va 
dina net ir caru. Ačiū už gra 
žius žodžius, bet man buliau 
Italijoje teko girdėti ir maty 
ti miestuose gyvuolių, kurie iš
duoda dar bjauresnį balsą, tik 
ten Italai taip apsipratę, kad 
niekas nekreipia domės; lygiai 
ir aš nekreipiu domės į Urbo
no pravardžiavimus, nes jis 
daugiau ir nežino. Kaip gali
ma tikėties nuo tokio žmogaus 
gerų ir teisingų žodžių, kad 
iis dar negali suskaityti 15. 
Mat Dievas davė žmogui ne 
tik pirštus, bet ir protų. Jero
nimas Urbonas turi pirštus, 
bet proto jam trūksta, nes kas 
viršaus dešimts negali sus
kaityti. Štai jo paties skaitli
nės tame pačiame “Sanda
ros“ num.: “Jeigu klebonas 
nebūtimi ardės vienybės L. L. 
B. pardavime, tai butų buvę 
išparduota ne už $3,<lO<I.IK), bet 
už $15,000.00, Jeigu Imtum tų 
aukų rinkime gerai užvedęs
i' *
sykius dauginus, kaip dabar 
yra surinkta. Jeigu Imtum tik
rai krikščioniškai elg' sies. o

WBST PULLMAN, ILL.

daro penkiolikų tūkstančių ir 
š penkių šimtų tris sykius 
iek, tik nesako, kokiu bildu, 

vien kaltindamas mane. Tai 
tiesiog stebėtinos išvados, o I jr pavieniai: 
man labai keistos. S. L. A 55 kuopa $100.00

Žinai kų, Urbone, turi laiko w. Pulk L. Paš. Kliub. 100.00 
ir žinai kur Daytono laisvad Tėvynės Mylėtojų dr-ja 100.00 
maniai gyvenu, eik ir surink Atrad. Šv. Kryž. dr-ja 100.00 
as skaitlines, už kurias mane §v. Juozapo dr-ja .... 100.00 
kaltini, tada ir aš ir visi mešky. Veronikos dr-ja .. 100.00 
parapijonys atiduosim garbės Apaštalystės Mald. dr-ja 61.00
vainikų, o kol kas pasimokyk Įj. (huzdis..................... 56.00
trisyk padaugint tris tukstan- k. Vasiliauskas............. 48.00
žius. ' p RaiŠutis.................. .  34.00

Primenu, dar, rodos, Tamsta M. ir J. Damanskiui .. 29.00
įsakai kiek ir kokiu budu už- J. Zube ........................  25.00
vesti tvarkų bonus pardavi- Liet. Vyčių 35 kuopa .. 25.00
nėti, tai tamstos,, Urbone, ca-ĮK. Paldauskas ............. 24.00
riškas pasielgimas, nes' man D. Kraujelis ................. 21.50
buvo duotos instrukcijos iš A. Cukuras ................. 21.00
L. Misijos iš New Yorko, ko- A.* Vainauskas ............. 21.00-
kiu budu vesti tvarkų, ir, kiek Pet. Razmus .................  20.00
aš žinau ir Daytono Lietuviai S. Boreika................... 20.00
žino, kad Urbonas nesi Lietu- J. Buika....................... 19.00
vos Misijos narys, nei-gi esi J. Vilutis .................... 19.00
įgaliotas duoti man įsaky-1 J. Gahninas ................. 17.00
mus. Tad ir nesikišk, nes visi J. Dūda ....................... 16.00
juoksis. Taip pat man neteko J. Katkus .................... 15.00
žinoti, kokioje Tamsta semi- L. Gaubis .................... 15.00
narijoje mokinaisi teologijos, A. Viniautas ................ 15.00
nes geriau žinai krikščioniškų K. Končius ..............  15.00
elgimąsi ir nori duoti man įsa- A. Vasiliauskas...............14.00
kymus kaip elgties negu vys- J. Adomavičius...............13.00
kūpąs, nes vyskupas mane eg- J. Zalatoris ................ 13.00
zaminavo ir surado, kad aš I J. Sadauskas.................13.00
žinau krikščionių tiesas, o Ur- Į J. Ačius ............  13.00
bonus sukai, kad nežinau. H. Raudonis 

Tolymesniems nuo Daytono I K. Baleliunib 
skaitytojams lengviau bus su-RL ^igrudis 
prasti delko pažiūrose į krikš-H* Gotautas ...
čionijų mudu nesutinkava su P • lOiila........................  12.00
p. Urbonu. Mat ne vienoj**p' Grundnlas ................. 12.00
mokykloje muilu buvova: aš H* Kuršinskas ............. 12.00
labai dirbau* seminarijoje, o D. Mueiulskienė.............11.(M)
jis lengvai išėjo mokslus alu-B’ l)aračius ................. 11.00

Lietuvos Gelbėjimo Diena.

(Tųsa)
Aukojo sekančios draugijos

Puieškuu uvogerio Juozapo Stoš
kų, jo žmonos J ievos ir sūnų: An
tano, Mykolo ir Jono, kurie pas
kutiniu laiku (1916 m.) gyveno 
mieste Točkiue (t).

Augustas Petrauskas.
Mano adresas: Augustas Petrau

skis, Čepaičių kaimo, Eržvilko 
vulšč. Tauragės apskr. Lietuva.

VIEŠA PADĖKA
‘►Šilimui išreiškiu labui didelė 

padėka ypatoms prisidėju
sioms savo patarnavimais, dėl 
mirusio mano mylinio vyro 
A. A. Jurgio Šlegaičio, ypa
tingai Gerb. klebonų kun. H. 
Vaičiūnui už jo dideli širdin
ga patarnavimu, taiposgi vi
siems grabnešiums, ir visiems 
giminėms, pažystamiems, ir 
kaimynams dalyvavusiems lai
dojime mirusiojo.
Apolionija Šlegaitienė

White Cloud, Mich.

REIKALINGAS tuojaus at-Į 
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir iaeigos. Atsišaukti | 
pas

Kun. E. V. Grikis
396 Church Street.

New Britain, Oonn.

Retkulinffua vurffonlnlnkaa, guliu 
vesti chorą. Algų geru. Krelpkities 
prie:

UEV. J. KASAKAITIH 
100# Clifford Avė. Kochestcr, N. Y.

REIKALINGA senu moteris prie na
mų, skalbti nereikia darbo kaip Ir 
nėra. tik du kūdikius ten neklek pri
turėti Ir valgyti paduoti — tie kūdi
kiai yra nertiažl yra 5 ir « metų. 
O su mokesčių sutiksim. Meldžiame 
atsišaukti ypatlškai ar laiškų.

JONAS UKDVVELL 
730 N. Ht. lAHib. Avė. Ckk-ago. 111.imis Av

it antriAnt antru lubu.

ANT PARDAVIMO.

- dėje.
Kun, M. Cibulskis.

WAUKEGAN. ILL.

Biiltrninie-

13.00
13.00
13.00
i:’,.00

J. Jonuuskus............. . . 11.00
J. Sorokas ... 
N. Urbonas . 

ĮK. Mačiulskis 
P. Maksimas .

11.00 
11.00 
11.00 
11.00

Lietuvos PffiTOOS R PRAMONES

BANKAS
ir jo skyriai

Vilniuj Panevėžyi Šiauliuos
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P, Bankan. 7<n gnu si

7% padėjus 2 metams 
5% ” 1 ”
3% ” neapribuotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS 
747 BROAD STREET, NEWARK. N. J.

NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiimiHisnatiiiN*

Namus ant pardavimo 2 pagyve
nimų su elektrų ir visais pagerini
mais. busementus ištaisytas šalę lo
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą.

J. VAIŠNORAS,
150# W. 4# Court Cicero, 111.

PRANEŠIMAS.

‘ ‘ Draugo ’ ’ Administracijoj 
galima gauti tikietų Dramos 
Kursų vakarui, kuris įvyks 
Nedėlioj, Sausio 23 dienų, Mel- 
dažio svetainėj, West Sidėje. 
Tame vakare dalyvaus ir pati 
kursų vedėja artistė Unė Ba 
bickaitė.

Jūsų Akįs

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

i LIBERTY BONDSUS■aParduoda pigiai laikrodėlius žie_iB 
dus taipo-gl visokios kningos. Kan- I 
tlčkos, Maldos kningąs Ir visokios g 
rųšies ir patentuotas glduolės iš prie- g 
žastlH kito biznio. ’ g
3212 Aubuni Avc. Clilcago. UI. —S

Parsiduoda labai pigiai Pianus su | 
gaidomis. Priežastis išvažiuoja j Lie- 
tuvu.

UOL. LESCAVSKIS 
10724 Mk-h. Avc. Rosclami. III.

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporation
■ 35 South Dearborn Str., Chicago, Mmois.

Tr ” • *
Ant pardavimo pirmos klesos Ko

moda gulima matyti kasdien nuo 8 ]
V. GAIMAVSKAS 

iki 6 valanda vakare.
»21 W. 33 St. 2-ros Lubos Lšpakalio I

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo spccijalial visokias vyrų Irji 
moterų lytiškas ligas 

2401 MadLson Str.. kampas Waa-Į,
tom Avė.. Chicago 

Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.l

US.MAI Į-SaaSBiSI
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
Iš Ncw Yorko be jokių mainymu tiesiai j

BREMEN ir DANZIG
S. S. "SUSIJUEHANNA”

Atsišaukite pas V. S. MAIL KTEAMSHIP COMPANY, Ine. 
CLAVSSENILS it Co. Geiieraliui Pasailerinlai Agentai

104) N. La Šalie St.. Chicago, III. 
Prelght Skyrius 120 Broadvvay

Tcl. Krankliu 4130 
New York

♦Sausio 9 d. Mv. Baltramie-1 Po $10.00: P. Pašukomis, J. 
jaus Atletų kliubas laikė me- Gaušas, K. Sereika, J. Vaičius, 
tini susirinkimų, kuriame se- P-Juodeikiutė, P. Talačku, K. 
kantieji nariai tapo išrinkti p aiuauskienė
valdybom S. Mickus, pirm., F. Po $9.00: J. Glovackas ir J. 
Burba, pagelb., J. Doeis, rašt., Kastan!inavičius.
S. Kundrotas, fin. rašt., Kaz. po $8.00: R. Kensmenas, K. 
Vasilius. iždininkus, VI. Skie- Alvinskis ir J. Kujx>čius 
ras, maršalka. j,() $70(). j Taljumis, S.'

■Sviedininkų (baseball) ud- Butkevičius, J. Sereika.J.Sin- 
ministratoriiini S. Mickus, Ka- kevičius, L. Srogis, K. Kuli 
pitonu U. Skieras. pagelbinin- čius, J. Sei|s*tis.
k” .V'.(ila<.,kLs‘ po ^.00: P. Matiukas, V.

Norintieji susiriesti utietų Mačiulius, K. Lapė, A. Hepi 
reikalais, rašykite raštininkui kas, Z. Šliužas, J. Vaitkevi- 
šiuo antrašu: 1201 S. Victo?y f-įus, J. Jakas, kun. J. I’aš- 
St., M aukegan, JII. kauskas, (,. M.eškauskaitė.

Iš alumnų veikimo. Po $5.00: A. Gruzdienė, A
. . . . , Juodapinskas, J. Kiuurakis,Kv, Baltramiejaus mokyklos1 1M. Budis, M. Kažiuras, Adeut 

Į& (’<»., P. Laukis, P. Giedra,aliiinnų draugija. laikė susi
rinkimų, Sausio 9 d. mokyklos I **, , . , . . . S. Radzevičius, v. Perednis,kumbarvje kuriame, apart ki-U .. ’ ..... . ,. ». . . . P. \aisvilas, K. Katkiene, A.tų nuturimų, Įnešta prieš uzga- ... ... T ,, , ... ., .., .. Kiaulakis, J. Kubilius, (1. Va-venes surengti balių draugijos ... . ,, ,, ... . .., . Iikonis, P. Povilionis. J. her-naudai. , ... ’ 4. ’ .. ... .' . belis, V r. Simutis, A. Penkis,

hipiiih HK-tumz ižrinklu v„l- Ą G„h,lillU5 z y.
’J'. Cukurienė, M. Itačiunionė, A.

\. Galinis, pirm., II. Va,t*-k{jtkus
kiniutė, pirm. pagelb., S. Kun- ...... , .. . , Po $4.00: J. J. Gruzdis, Pdrotus, prot. rast., L. .Marins- ,, ... . . ,,. ... ... .. ... Meskauskas, A. Kripas, h.kaitė. (m. rast., K. Vusilms, 1 . ’ .

, . . . ... , , ... v ,, Straz«li<*ne. !». Statkiene. Kliirbų, (m butų surinkta tnsuzd., J. Latvadis, maršalka.
Susirinkimai laikomi pirmą 

♦ekmadienį kiekvieno mėnesio.

ne cariškai, tai be Hrtejoni’s
Imtume buvę pmapijomu .r PLATINKITE “DRAUGĄ. ’

Žlibė. A, Kasparas, A. Zitke 
virius, A. Statkus, B. Šimkus. 
A. Sadauskas, A. Kuisis, 

y i kilti.- $3.50.. ( < ■
(P-ulatigtt bu<).: •

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo-

5 kų, Žvairumo, ar 
kitų kokiij akies 

išilgų? Jus nuta
utę atidėti gydy

mų nes laikas yru brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgluu jus atidedate prideramų, 
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekunt neregiu.

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką

Daleiskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jutus upgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, Jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš dalcisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu Išgydyme tūkstančių at 
sltikimų, kuriuose kiti buvo ut- 
Hlsakę gydyti. Jus neprivalote 
daleistl dalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleisklte trukumui 
pinigų’ jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos Ir mes galė
sime susitaikyti ant Išmokėjimų

Nelaukite-—atsišau
kite šiandieną

Tų dalykų neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasvetks. bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikrus gy
dymus. Ir tam tikri akiniai lšgy 
dys Jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite) laikų. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išcgza- 
mintiosln dykai.

Dr.F.Ū.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augštas 
Chicago, III.

.Vai.: !> Iki «: Nedėl. 10 Ik 12
Vienos duris j šiaurę nuo 

Kalr Krautuvės

Erei. kanai 2222

į Dr. E.Z. ZIPPERMAN ■
S LIETUVIŠKAS DENTISTAS I S 1401 So. Halsted Street g 
Svul. Punedėllj, TTtarn. ir Ketvergėj 
■a:30 iki 8:30 vak. ■
BscredoJ ir Sukatoj 9:30 iki 6 vsk.« 
I Mes geriausia taisome dantis S 
Jl’ėt. ir NedėlioJ nuo 9:30 iki 1-inalB 
■už prioinumieusia kaina. ■

J. P. WATTCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4B09 S. Ashland Avc. 

Tel. Yards 1058
ltlen. Komi 51#—15# N. Calrk SI.

Tel. llandolph 3507

Š DR. CHARLES SEGAL ■
J Perkėlė sesvo ofisų po num g

■4729 So. Ashland AvenueJ
® SpecijaliMas ■
■džiovu, MOTERŲ ir VYRŲ LIG Vg
Jvalandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo| 
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30h 
Ivakure. Ncdėllntnig 10 kti 1 a
| TcIcfunsM Drezel 2##0 ■

Dr. M. Stopnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, HiIjINOIK 
Telefoną.** Yarda 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo-1 
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

ssĘZ

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIKTI Vt« AKIŲ SI’K< IALINTAM

Palengvinu vl»ų aklų 
templm* U*» yra 
priežaatlml akaudž- 
jaiio Ki.lvna, avalau- 
flo. Mptoniino, nar- 
vottunų, .kliudančiai

Ir ušabliMuaųia kai*ž»n iiklų kreivos nkya. 
kuleirkio neini* aln; netikra* ak*a ln*le(1aiii, 
l'Hinnin rszainliiaa laki ra bai nilantla tna- 
»jMuaini klaidai. Akiniai pritaikomi talaln- 
i-nl. toli ir eiti laatantleeia '|n*aolliata. Krt- 
užklta navo re«*anio u vaikiu* oinanflua 
mokyklon Vulnililoa: nuo 12 Iki t vakaro. 
Narifllonila nuo 1*1 iki t vai. |>o pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Irletaaaa Orai et DaM.

DR. S. MIKELISUBI'UVIB
GYDYTOJAS IR CmRDRGAB 

Oflaaa Ir Oyvanlmo vlata 
SSSS South Heteted Btreet 

Ail vlršana rslvaraal Meta Bask
Valandos nuo 19 Iki II ryts: nue 
2 Iki 4 po pistų; nuo 7 iki • vak. 

NedAllomls nuo 10 Iki 3.
T«M«sm Tsrdt I0M

City1

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 

šies OVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki 0250.00 
tik už $35.00, priedų Veltui 12 rekordų. 300 adatų Ir 
BEIMANTI) ADATĄ, šios NAUJOS PUIK1O8 
VICTKOIjOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankruttjo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJO8. Kam Ui pirkti iš antrų rankų 
mašinų, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00. tik ui 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrova) palygi
nant nuplglnlmu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistal atvažiuo
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi nues turime keis
tų augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išslunčiume C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldioniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova ir purdnvimo kambarls 

21.C. ,.v. .'.ol.huiu Aii., i.aupa* 21-us Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted S t. Chicago, IIL
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Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk suvo krautiivulnko—Bet Jeigu 
krnutiivninkan neturi—rašyk mama.

I.LEWISCIGARMFC.CO.Ncm«kIU|
Largeat Independint Cįar Factonj inlhe World



DRAUG Ketvirtadiraie, Sausis 20, 1921

Didelis Vakaras Nedelioje, Sausio Jan. 23, 1921m.
Schoenhofen Svetainėj; Ashland ir Milwaukee Avė.

TEATRAS, DAINOS, PRAKALBOS IR ŠŪKIAI
Rengia Visos North Sides Liet. Kat Draugijos

Pelnas bus Labdaringos Sąjungos Namo Fondui Pradžia lygiai 6 vai. vak.

Gerbiamoji publika. Visuomenė Labinusiai Nortlisidie.čiai atsilankykite į šį vakarą, nes šis 
vakaras yra rengiamas dvi musu pačių naudas ,nes mums reikalingas našlaičių ir senelių prie
glaudos namas. Tai gi prašome paremti šį vakarų ir parodyti North Sidės žmonių susipratimo?

Kviečia DR-JA VALDYBOS

CHICAGOJE.
ĮAUSTI kalėjimu pa 

GAUTI BEVAGIANT.
MIRĖ D. D. RAŽOKAS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ NORTH ŠIDES.

ižin ar vėl bus paleisti po 
„ paranka.

va-

ŠešladieJije, 15 Sausio, ryt
metį je mirė -Lietuvių protes
tantų kunigas Kazokas, .lis 
čionai Cbieagoje sudarė Tsijo
no Lietuviška EvangeliškaiUžpraeitą naktį penki

Tini įsikraustė naminiu ra- ...... . . ... ...1 ... , .. . , ‘ . tikenmini laikrašti savo pakito daiktu krautu- f
Liuteriškų parapijų. Redagavo

:ondij ii
▼ėn po num. 1245—47 Clybo- 
Tjrn avė. Jie buvo atvažiavę 
«ų automobiliu ir jin iš krau
tuvės kraustė visokius daik
tus.

Tai pastebėjo praeinantis 
>ro krautuvę žmogus ir tuo- 
lus pranešė policijai.
Atvykę keletas poliemonų 

Apstojo krautuvę ir be didelės 
ikenvbės sučiupo visus pik-
terius. /
Tarp jų pasirodė trys nu

bausti kalėjimu nuo vienerių 
dvidešimties metų už plė-

Ijnus žmonių. Jie yra: Carl
Frank Morretti, broliai, ir 
>rge Carson. Po nubaudimo 
buvo padavę apeliaciją ir 

lel buvo paliuosuoti po pa
raka. Būdami po paranka jie

darbų dirbo.
’Kasžin, ar ir dabar jie bus 
iliuosuoti po paranka.

žiūrų žmonėms. Laikraštėlis 
vienu tarpu buvo pakrypęs 
i žiauriausių katalikų neapy
kantą. Bet šiaip nabašninkas 
buvo tikras ir uolus tėvynės 
mylėtojas. Jo staigios mirties 
priežastis kraujo išsiliejimas 
į smegenis. Pamaldos prie na- 
bašninko lavono buvo protes
tantų bažnyčioje prie Emerald 
avė., tarp 35 ir 3(5 gatvių, pa
laidojimas įvyko Uoncordia 
kapinėse vakar. Nabašninkas 
buvo gimęs Didžiojoj Lietuvoj, 
Lausginų kaime, Batikių vals
čiuje.

Tikimės, kad Dievas jam 
bus maloningas.

DEL SLIDUMOS SUSIVĖ
LINO TRAUKINIAI.

PAROLIUOTŲ PIKTA 
DARIŲ CHICAGOJE.

gPolicijos viršininkas Fitz-
)rris, kuris šiandie uoliai 
ikia prieš piktadarius, pak
išę valstijos paroliavimo ka
lių komisijos, kiek šįmet iš 
ilstijos kalėjimo paroliuota 
licaginių kalinių.
Komisija pranešė, kad su 
lūšio 1 d. ligšiol paroliuota 
18 kaliniai. Skaitant kitose 
kinkinėse valstijose paroliuo 
is chicagiečius kalinius, komi 
ja išviso padaro 200 skait- 
»ę. <
Iš to atsakymo policijos vir- 

jninkas išveda, kad šiandie 
hieagoje busiu apie 400 pa- 

roliuotų piktadarių ir šitie čia 
savo sėbrais išdarinėja vi

skius prajovus.

Vakar išryto Cbieagoje lijo 
ir lietus smarkiai šalo. Kai- 
kur <l»*l slidumos nelengvas 
daiktas buvo praeiti. Daug 
žmonių susižeidė.

Viršutiniai traukiniai pas
kirtuoju laiku dėl slidumos ne
galėjo važinėti. Daugybė dar
bo žmonių susivėlino į dar
bus.

MIESTUI REIKALINGA 
$44.067,306.

Miesto kontrųĮierius Harding 
miesto tarybai indavė .šiems 
metams miesto išlaidų sąma
tų. Reikalinga turėti $44,067,- 
306.87, arba $7,517,17j.82 dau
giau, kaip pemiai.

Kadangi už praeituosius 
1920 metus miestas turi defi
cito daugiau 12 milijosų dolie- 
rių, tad nežinia, kas bus pa
daryta su ta sąmata.

Praeitų parų Cbieagoje pa
vogta astuoni automobiliai.

Gruod. 6 d. Šv. Kaz. Brolių ir 
Seserų dr-ja laikė priešmeti- 
nį susirinkimų šv.'Mykolo pa
rapijos svetainėj, kuriame ta
po apkalbėta daug reikalų. 
Praeitam susirinkime buvo 
skaitytas laiškas iš Šv. Kaz. 
Seserų Vienuolyno, prašantis 
dr-jos auka prisidėti prie įren
gimo antros vienuolyno dalies, 
l>et svarstymas atidėtas kitam 
susirinkimui. Tai-gi- šitame 
susirinkime nutarta tam tiks
lui iš kasos paaukoti $10.00, 
kurie ir pasiųsti vienuolynui.

Lapkr. 28 d. susirinkime mu
sų draugija iš kasos Tautos 
Fondan paaukojo $50.00. Ir 
nupirko L. L. P. bonų už $100. 
Dabar dr-ja yra bomj pirkus 
už $200.00.

Priešmetiniam susirinkime 
nutarta surengti vakarų Va
sario 26 d. bažnytinėj svetai
nėj, kurio dalis pelno ei,s Tau
tos Fondan. Todėl išanksto 
kviečiu nortbsidiečius’ tų va
karų paremti.

Valdyba šiems metams liko 
beveik visa senoji: pirm. — 
Mykolas Andrinškevieis, vi- 
ce-pinn. — K. Norkus, prot. 
rast. — A. Janušauskas, f i n. 
rašt. — Z. Bogentavieia, kųntr. 
rast. — K. Bogentavičis, iždo 
globėjai: E. Andriuškevičienč 
ir V. Mačekonis, ižd. — V. Do- 
vidaitis, maršalka, P. Nava 
ratiskas.

Norintieji įsirašyti ton drau
gijini, pasiskubinkit kol tebė
ra numažintas įstojimas. Susi 
rinkimai būva kas ketvirtų 
nedėklienį, tuojaus po pamal
dų. Ant. Janušauskas, rašt

IŠ L.R.K. FEDER^APS- 

KRIČIO SUSIRINKIMO.

rO 11 METŲ MERGELĖ.

Harry C. Clinpman, 5487 U-
Iversity avė., automobiliu va
inodamas suvažinėjo 11 metų

Biergelę Francus Pietee, kuri 
Veikiai mirė ligoninėje.

ŽUVO VAIKIUKAS.

Halsted gut. gatvekaris šu
tinėję 5 metų vaikiukų Ja- 

b Hnnbang, 1645 No. Ilals- 
gat., jam einant skersai 

tvės.

PRANEŠIMAS.
. Tikietus operetes “Adomas 
ir Jieva’’ kuria stato $v. Jur 
gio Parap. “Kanklių“ choras 
po vadovystė p. K. Sabonio 
Sausio 30, 1921 Pilsen Audito 
rium galima gauti “Draugo“ 
Administracijoj. Kurie neturi 
te dar nusipirkę tai tuojaus 
nusipirkite nes gali sėdynių 
pritrukti.

Raštininkė.

(Sausio 11 d., 1921 m.)
Posėdį atidarė pirm. M. Žal- 

dokas, maldų atkalbėjo kun 
F. Kudirka.

1. Komisija išdavė raportų 
iš buvusio Federacijos vaka
ro, Gruodžio 19 d., 1920 m 
Gryno pelno liko $314.85.

Visas to vakaro pelnas, kaip 
buvo Fed. nutarta, skiriamas 
dienraščiui “Draugui“, kat 
palengvinti siuntinėjimą apie 
30 egzempliorių Lietuvon svar 
biausionls įstaigoms. “Dr-go“ 
atstovas kun. Kulikauskas 
išreiškė širdingų padėkų už 
gausų

Kad
“Draugu“ Lietuvius, esan 
čius ligonbučiuose, prieglau 
dose kaip Cbieagoje, taip ir 
kitur, Federacijos susirinki
mas pasižadėjo ir ateityje vi
somis išgalėmis remti “Drau-

“Dr-go“ rėmimų, 
aprūpinus dienraščiu

PRANEŠIMAS.
i MOTERYS PROKURORO 

ASISTENTĖS.

Cook apskričio valstijinis 
prokuroras Cro\ve paskelbė.
Aad savo asistentais be vyrų'(CharnauakaM).

|n paskirsiąs ir'kelčių mnte- 
'tų, kurios vesiančios bylas 

»rieš moteris.

f'hicagoft Lietuvių Kooperacija 
rengia prakalbas penktadieny, 
Sausio 21 <1., Aiiarmt Vartų parap. 
avet., 2323 W. 23 PI. 7:30 vai. va
kare. Kalbės Dr. K. C. Cherry,

Weataaidiečiai 
lingni susirinkti.

kviečiami skait-

fComitffn.i.

84
Norėdami pakenkti “Drau

gui“, o sykiu ir Federacijai, 
katalikų priešai tų pačių die
nų buvo surengę vakarų vidu- 
miesty tikslu sutraukti visus 
“Draugo“ rėmėjus (katali
kus), žadėdami milžiniškai pa
sipelnyti. Bet apsivilė. Reiškia,

katalikai jau nebesiduoda save 
lengvai suvadžioti ir pakištos 
kojos lengvai išsilenkia.

2. Federacijos Apskritis pa
našų vakarų rengia pirmų sek
madienį po Velykų, t. y. Ba
landžio 3 d., Seliool Hali sve
tainėj. Pelnas eis Federacijos 
?bicagos Apskričio iždan. Vi
sas darbas pavestas' rengimo 
<omisijai. Žiūrėsime, kokį 
cenksmą tam vakarui dabar 
ugalvos katalikų priešai.
3. Vajaus klausimas.'ttpring- 
ieldo T. F. skyrius, norėda

mas išlyginti savo kvotų 
rengia prakalbas ir prašo kal
bėtojo. Dalykas pavestas pra- 
calbų rengimo komisijai. Va
jaus reikale šiame mėnesy ma
žai kas nuveikta.

4. Projektų Komisija Fed. 
losėdžiui padavė užgirti du 
dųlykų:

a) Kad visos draugijos 
iš savo atstovų lankančių Fe
deracijos Apskričio ir vietinių 
skyrių posėdžius reikalautų 
raportų. Užgirdamas susirin
kimas tų dalykų dadėjo pa
taisų: kadangi nevisi dr-jn 
atstovai sugeba teisingai dr- 
, ai išduoti raportų, todėl Fe- 
der. Apskr. protokolo svar
biausios ištraukos bus talpina

mos dienrašty “Drauge“ nevė
laus, kaip už savaitės po 

Apskr. susirinkimo.
Iš kai-kurių skyrių atstovii 

raportų paaiškėjo, kad dr-jos 
reikalauja plataus išaiškinimo, 
<as yra Federacija ir kų ji 
gera duoda draugijoms, pri- 
clausančioms prie jos. Patar- 
a draugijoms (neskiriant nei 

pavienių katalikų) rūpintis ne 
vien, kų aš gausiu iš .Federaci
jos, bet reikėtų pasistatyti 
klausimų, kų aš galiu padaryti 
Federacijai/Vra atspausdinta 
laikina konstitucija, kurioje 
aiškiai išdėtu, kas yra Federa
cija. Konstitucijoje nurodyta 
plati dirva veikimui Dievui, 
Tėvynei, sykiu ir savo naudai. 
Naudų iš priklausymo prie 
Federacijos dr-ja patirs, kaip 
domiai perskaitys jos konsti
tucijų.

b) Disciplinos stokos klau
simas. Kadangi įvedimas kolo
nijose disciplinos yra begalo o- 
pus dalykas, todėl šis klausi
mas jau dusyk buvo grąžintas 
Projektų Komisijai. Vienam 
atstovui užklausus, kokioje 
formoje yra ta disciplina, Fed 
pirm. davė porų pavyzdžių, ka
tros kolonijos nesilaiko disci 
plinos, katros pasielgė prie
šingai Federacijai, nes surink 
tas aukas Tautos Fondo pas
kelbtam $100,000 vajui Lietu
vos gelbėjimui, jos, užuot pa
siųsti Lietuvon per T. Fondą 
pasiuntė kitais keliais. Nors 
tas aukų siuntimas ne per T 
F. nėra blogesnis ir Lietu
vai nepadarė nuostolių, bet Fe
deracijai daroma žaizda. Siųs 
darni katalikai savo aukasLie 
tuvon ne per T. F., reiškia no 
rą griauti savo daug tautai 
pasidarbavusių įstaigų. Katali 
kų priešai žiūrėdami, į tok 
apsireiškimų mato mumyse sil 
pnybę, nesusiorganiz.avi mų. 

(Pabaiga bus)
J. Šliogeris
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DA8TAT0ME PI

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Uetuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovemastis, 
įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wasliing- 
tone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiamo 
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
į 901 W. 33rd Street TeL Yards 4669 Chicago, III.
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii

i

A. ŽIVAIČIO
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Pamatyk Šį vei
kalą o visi abe

jojimai pra" 
nyks apie ko

munistus
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“ Pitone Koul varei 401

Ashland Jevvelry Mosic Store
Specijales Columbia E 2 Grafanola 

su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Ibidclinme pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kili auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
i | Chicago, UI.
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5 Veiksmų Drama

NEDELIOJ,

Sausio 30,1921
Erdvioje — Puosnuoje

North Side Tnrner

Svetainėje^
820-828 N. Clark Street 

Netoli Chicago Avė. 

Vaidins
Liet. Vyčių 5-tos Kuopos 

Artistai — Mėgėjai

Ar tie tikri dar
bo žmonių prie 

teliai?

šis veikalas vaizduoja da
bartinį Rusijos padėjimų, jos 
tvarka.

Nusipirk tikiefą iš kalno nes 
gali pritrukti sėdynių.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

Bell System

Your Exclusive, 
Telephone

Telefoną butų galima taip sutvarkyti, 
kad sėdint vienam gale kambario ga
lėtum kalbėti j telefoną kuris rastųsi 
kitam gale kambario ir butų aiškiai 
girdžiama.

Bet tik vargas su tokių telefonų butų 
kad jis ir visus kitus balsius paimtu su 
savim, kaip tai rašomosos mašinėlės 
ir kitų kalbančių šiam kambarij.

Tavo dabartinis telefonas yra taip sut
varkytas kad jis tau tik ir patarnauja. 
Kalbant pridėjus lupas prie telefono 
tavo tik balsas yra nesiamas j klausy
tojo ausj.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
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GERIAUSIAS
______ UŽ
(Į— JUSU PINIGĄ

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 
kostumieriama. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
mus. M asų frrvno aukso gražnos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

«x^Įjnsrsyo 4525 S. Ashland Avenue 
JvzFFCs 11 9 Ohica<o, Illinois.




